
 
 
 
 

 

 

 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου  2017 

Αριθ. Πρωτ.144/17/ΕΑ/λζ  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  47/2017 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017- 2018 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το 1ο Φεστιβάλ Μαθητών ως εξής: 

 
 
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 
    

 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα έναρξης 20:30 Ατομικός αγώνας 

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα έναρξης 18:30 Αγώνας ζευγών 

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα έναρξης 18:30 Αγώνας ομάδων (4-6 άτομα) 
 
 

2. Τόπος διεξαγωγής  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κέντρο Helexpo Λεωφ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι. To φεστιβάλ 

συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Πειραιά και συμμετέχει στο πρόγραμμα Βe 

active της ΓΓΑ.   
 
3. Συμμετοχή 

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλοι  οι  αθλητές  που  έχουν  αγωνιστικό  δελτίο  2017 της  ΕΟΜ, 

υπό τον όρο ότι και τα δύο μέλη του ζεύγους θα είναι παίκτες που παρακολούθησαν τα  μαθήματα 

της περιόδου 2016‐2017.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τους τρεις αγώνες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 15 

Σεπτεμβρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στο site της ΕΟΜ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 

παίκτης που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Ατομικό αγώνα και δεν δήλωσε συμμετοχή, θα παίξει 

μόνο αν αυτό εξυπηρετεί την κίνηση, κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνων. 

Για τον αγώνα Ζευγών θα γίνονται δεκτές και δηλώσεις συμμετοχής μετά την Παρασκευή 15/7 

και μέχρι το Σάββατο 16/7 στις 14:00μμ στον διαιτητή του αγώνα και την οργανωτική επιτροπή 

που θα ανακοινωθεί με τον ειδικό κανονισμό.  

Για τον αγώνα ομάδων θα γίνονται δεκτές και δηλώσεις συμμετοχής μετά την Παρασκευή 15/7 

και μέχρι την Κυριακή στις 14:00μμ στον διαιτητή του αγώνα και την οργανωτική επιτροπή που 

θα ανακοινωθεί με τον ειδικό κανονισμό.  

Τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 20 € ανά αθλητή και για τους τρεις αγώνες ή 8 €/ ημερίδα 

Για τους νέους (γεννηθέντες 1992 και μετά) και τους στρατευμένους τα δικαιώματα συμμετοχής 

είναι 10€, ενώ οι γεννηθέντες το 1999 και μετά δεν θα καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. 

Επίσης δεν θα καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής οι αθλητές που κατοικούν μόνιμα εκτός 

Αττικής και είναι μέλη Σωματείων της Περιφέρειας. 



Αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, ως άνεργοι,  θα έχουν επίσης έκπτωση 50% 

επιδεικνύοντας τη σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ.  

Την  Κυριακή  17/09/2017,  μετά  τη  λήξη  των  αγώνων,  θα   γίνει  η  απονομή των επάθλων 

στους νικητές κάθε αγώνα και στους πολυνίκεις των τριών ημερίδων. 

4. Τεχνικά στοιχεία 
Το  Πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2007 και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.  

Θα παιχθούν κατ’ ελάχιστο 18 διανομές κάθε ημέρα, ενώ οι αθλητές θα πάρουν σχόλια των 

διανομών στη λήξη κάθε ημερίδας. 

Οι ημερίδες είναι ανεξάρτητες, δεν υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποια από αυτές, αλλά 

θα υπάρχει ειδικό έπαθλο για τον πολυνίκη του τριημέρου, ως εξής: 

Οι τρεις ημερίδες θα έχουν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας, και συγκεκριμένα: 

Βαθμολογία αγώνα Ζευγών x 50% + Βαθμολογία αγώνα Ομάδων x 30% + Βαθμολογία αγώνα 

Ατομικού   x 20% 

H μέγιστη βαθμολογία που θα μπορεί να πάρει κάποιος μαθητής για τον αγώνα Ζευγών ισούται με 

το διπλάσιο των ζευγών που θα συμμετέχουν στον αγώνα (Αριθμός Ζευγών x 2) και θα προκύπτει 

από τον εξής τύπο: Βαθμολογία αγώνα Ζευγών = (Αριθμός Ζευγών x 2 + 1 – Θέση ζεύγους)  

H μέγιστη βαθμολογία που θα μπορεί να πάρει κάποιος μαθητής για τον αγώνα Ομάδων ισούται 

με το τετραπλάσιο των ομάδων που θα συμμετέχουν στον αγώνα (Αριθμός Ομάδων x 4) και θα 

προκύπτει από τον εξής τύπο: Βαθμολογία αγώνα Ομάδων  = (Αριθμός Ομάδων x 4+ 1– Θέση 

Ομάδας)  

 

H μέγιστη βαθμολογία που θα μπορεί να πάρει κάποιος μαθητής στον Ατομικό αγώνα ισούται με 

τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτόν και θα προκύπτει από τον τύπο:  

Βαθμολογία αγώνα Ατομικού  = (Αριθμός Συμμετεχόντων + 1 – Θέση Αθλητή   )  

Η συνολική βαθμολογία του παίκτη που συμμετείχε και στους 3 αγώνες προκύπτει με βαρύτητα  

(Παράδειγμα βαθμολογίας τριημέρου: έστω ότι ο Αθλητής ΧΨ τερμάτισε στην 6η θέση στον 

ατομικό, στη 2η θέση στα ζεύγη και στην 1η θέση στις ομάδες. Έστω ότι στους αντίστοιχους 

αγώνες έλαβαν μέρος 64 άτομα στον ατομικό, 40 ζεύγη και 16 ομάδες. Η βαθμολογία του ΧΨ θα 

διαμορφωθεί ως εξής: Ατομικός (μάξιμουμ 64) = 64+1-6 = 59. Ζεύγη (Μάξιμουμ 81) = 80+1-

2=79. Ομάδες (μάξιμουμ 16Χ4=64) = 64+1-1 = 64. 

Οι τελικές βαθμολογίες του ΧΨ στους αγώνες, δηλ οι 59, 79 και 64, θα προστεθούν μεταξύ τους 

αφού υπολογισθούν με τον συντελεστή βαρύτητας (59Χ 20% =11,8) + (79 Χ 50%=39,5) +  

(64Χ30%=19,2) δίνοντας ως  τελική βαθμολογία κατάταξης του παίκτη το 70,5) 

 5. Master Points - Έπαθλα 

Το Φεστιβάλ ανήκει στην 4η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και  

Πλατινένια Master Points.  

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους  3  πρώτους  νικητές  κάθε αγώνα και στους 3 Πολυνίκες. 
 
6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 
Θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
7. Οργανωτική Επιτροπή 
Είναι οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ, που αποφασίζουν με τα παρόντα μέλη 



τους, τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  

8. Συστήματα-συμβάσεις 
Το αγοραστικό σύστημα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μόνο την ύλη των διδαχθέντων 

μαθημάτων. 

9. Κινητά  
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας, εκτός αν δοθεί 

προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με Ειδικό 

Κανονισμό. 
 

 

Οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ 
 


